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Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

LIBE(2020)0702_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Donderdag 2 juli 2020, 9.00 - 11.00 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

en per videoconferentie (de verbinding wordt een half uur voor de vergadering getest)

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

NB: DE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN 
DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen
 12 mei 2020 PV – PE652.331v01-00

Opening van de stemprocedure op afstand (gelijktijdig met de werkzaamheden van de 
commissie)
Stemmen is mogelijk van 9.05 tot 10.05 uur
Alle leden die deelnemen aan de stemming - ofwel in de vergaderzaal van de commissie, 
ofwel van afstand - stemmen per e-mail aan de hand van een gedrukt stembiljet.

4. Aanbeveling voor een besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen 
van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en 



PE653.952v01-00 2/3 OJ\1208449NL.rtf

NL

Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen 
het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving (Europol) en de Nieuw-Zeelandse autoriteiten die bevoegd zijn 
voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme
LIBE/9/02647

2020/2048(INI)

Rapporteur:
Annalisa Tardino (ID) PR – PE650.351v01-00

AM – PE652.503v01-00
Bevoegd:

LIBE

 Goedkeuring ontwerpverslag
 Termijn voor de indiening van amendementen: 27 mei 2020, 17.00 uur

2 juli 2020, 9.00 - 9.30 uur

5. Artificiële intelligentie in het strafrecht en het gebruik ervan door politiële en 
gerechtelijke instanties in strafzaken
LIBE/9/02284

2020/2016(INI)

Rapporteur:
Tudor Ciuhodaru (S&D) PR – PE652.625v01-00

Bevoegd:
LIBE

Adviezen:
EMPL Besluit: geen advies
IMCO Marcel Kolaja (Verts/ALE) PA – PE648.565v01-00

AM – PE653.820v01-00
JURI Angel Dzhambazki (ECR) PA – PE652.371v01-00

 Behandeling ontwerpverslag
 Termijn voor de indiening van amendementen: 2 juli 2020, 12.00 uur

2 juli 2020, 9.30 - 10.15 uur

6. Uitvoeringsverslag over de terugkeerrichtlijn
LIBE/9/02110

2019/2208(INI)

Rapporteur:
Tineke Strik (Verts/ALE) PR – PE653.716v01-00

Bevoegd:
LIBE

 Presentatie van de uitvoeringsbeoordeling van de EPRS door dr. Izabella Majcher



OJ\1208449NL.rtf 3/3 PE653.952v01-00

NL

 Behandeling ontwerpverslag
 Termijn voor de indiening van amendementen: 9 juli 2020, 12.00 uur

2 juli 2020, 10.15 - 11.00 uur

7. Werkzaamheden van de LIBE-groep voor toezicht op de democratie, de 
rechtsstaat en de grondrechten
LIBE/9/02808
 Verslaggeving aan de commissie door Sophie in ’t Veld, voorzitter van de Groep 

voor toezicht op de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten
 Presentatie van het ontwerpwerkdocument over de gevolgen van COVID-19, 

voorbereid door de Groep voor toezicht op de democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten

8. Bekendmaking van de uitslag van de stemming over definitieve tekst

9. Rondvraag

10. Volgende vergaderingen
 6 juli 2020, 16.45 - 18.45 uur (Brussel)
 7 juli 2020, 12.00 - 13.00 uur (Brussel)
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